
 

Jednotná žádost 2019  

Změny pro rok 2019 

  



LPIS 
  

Kdo nestihne aktualizovat hranice do podání žádostí 
bude muset po provedení aktualizace podávat změnové 
žádosti 

 Změnami lze jen snižovat 

 při aktualizaci si dát pozor na ECP  a ZMT plochy 

 Hranice PB musí zahrnovat veškerou zemědělsky obhospodařovanou 
půdu  tak, aby bylo možné deklarovat  i zbytkové plochy mimo DPB 

 Aktualizovat i hranice KP 

 Využívat ELOU 

 

 



Identifikovatelnost hranice 
 § 3a, odst. 12, ZoZ (def. DPB): 

Díl půdního bloku, který je součástí půdního bloku, představuje souvislou plochu půdy o minimální výměře 
0,01 ha, jejíž hranice lze identifikovat v terénu, a ... 

Příklady identifikovatelné hranice DPB uvnitř PB:  
• vzájemně sousedící DPB jsou oseté jinou plodinou 

• osev (výsadba) na vzájemně sousedících DPB byl proveden různým směrem, 

• sklizeň proběhla zjevně v odlišných termínech, 

• DPB jsou odděleny oplocením, 

• DPB jsou sečeny v jiných termínech (odlišná výška travního porostu), 

• označení prvního a posledního sloupku řady keřů révy vinné, stromu v sadu či řady konstrukce 
chmelnice 

• hranice DPB jsou vyznačeny rozorem, mezníky, kůly apod., 

• případně jiné situace, kdy je zjevné, že sousedící DPB nejsou 
obhospodařovány jako celek. 
 

 



Szif příručky 

 Podpora tvorby předtisků 

 Přístup  do PF 

 Správa hesel 

 Mail   - u projektových opatření důležité 

 Závazky z titulu v JŽ  - změnovky( ha/ks) 

 Vyšší moc,  změny žadatele 

 

 Zbytkové plochy – určuje se plodina 
kultura, projeví se i v diverzifikaci a EFA 

 



  

  

 

 

Směnný kurz  

pro přepočet dotace pro rok 2019  

 25,724 Kč/1 EUR 
 



Příjem žádostí v roce 2019 

V roce 2019 bude příjem žádostí probíhat v následujícím 
termínu: 

 od 10. dubna do 15. května – Jednotná žádost, žádosti o zařazení 
AEKO a EZ, 

Novela nařízení vlády č. 427/2017 Sb., kterým se mění nařízení 
vlády č. 50/2015 Sb., a která nabyla účinnosti od 1. 1. 2018. 

 ruší se podmínka aktivního zemědělce 

 žadatel musí být: 
 zemědělský podnikatelem dle § 2e až 2 ha zákona o zemědělství 

základní podmínka pro všechna opatření Jednotné žádosti 

 kontrola od data podání žádosti do konce období způsobilosti 
příslušného opatření (tj. do konečného data pro plnění dotačních 
podmínek )  

  

 po celé kontrolní období nesmí žadatel přerušit zemědělskou činnost  

 

 



Podmínky JŽ 2019 

 Kontrola podmíněnosti (CC) 
Další společnou  podmínkou pro žadatele je:   

dodržovat podmínky Cross Compliance (CC) po celý kalendářní 
rok na veškeré obhospodařované zemědělské půdě,  

 dobrého zemědělského a environmentálního stavu 
zemědělské půdy (dále jen DZES) a dodržováním povinných 
požadavků na hospodaření (dále jen PPH).  

 

 V případě, že žadatel tyto podmínky nedodrží, může mu být 
podpora snížena nebo v krajním případě neposkytnuta. 

 

 Podpory podléhajících kontrole podmíněnosti 2019: 

 

• Přímé platby pod Jednotnou žádostí  

• PRV neprojektová opatření pod Jednotnou žádostí   

 

 



CROSS compliance – EROZE 

 
DZES 5  

  Jednou ze zpřísněných PT je např. zakládání 
ochranných pásů: 

  Po stanovené délce přeruší svažitý pozemek s pěstovanou 
erozně nebezpečnou plodinou.  

 Zpomalí tok vody a umožní sedimentaci unášených půdních 
částic.  

 Nově budou muset být na těchto pásech pěstovány vhodné 
plodiny (např. trávy nebo pícniny) a pásy budou muset mít 
minimální šířku 22 m (doposud standard předepisoval 
min. 12 m). 

 Mezi PT byla nově zařazena aplikace kvalitní 

organické hmoty  do půdy a to zejména hnoje a 
kompostu.  
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zákaz pěstování do ochranné plodiny nebo rostlinných zbytků  (30%) 

  podsev J/T nebo JT 

  podrývání u řepky ozimé (25 cm / 1m) 

  strip-till  (30cm / 60% / 30%) 

  obsetí  22m  (max 6 ha SOF) 

  ochranný pás 22m  (šířka 220m)  

  aplikace OH  (25t/ha) 

M
EO

 

do ochranné plodiny nebo rostlinných zbytků  (20%) bez omezení 

setí po vrstevnici (max.35ha)   

podrývání u cukrovky (35 cm/ 1m)   

odkameňování u brambor    

pěstování LOS  (50% obil. 16cm)   

strip-till  (30cm / 60% / 30%)   

obsetí  22m  (max 6 ha NOF)   

ochranný pás 22m  (šířka 220m)    

aplikace OH  (25t/ha)   



Upozornění  DZES 5 a 7d 

 Pozor na změny erozní ohroženosti v 
souvislosti se změnou v LPIS !!!! 

 

 Slučování/ účelové dělení 

 

 Změny v tvaru DPB  na přelomu roku  a 
vazba na zaseté  ozimy 

 



cC – OMEZENÍ PLOCHY na 30 ha – od 2020 

 DZES 7 d – maximální plocha plodiny 30 ha  

 standard reaguje na aktuální příčiny nepříznivé struktury 
krajiny:  

  nízký podíl ekostabilizačních prvků v krajině,  

  homogenita hospodaření na přilehlých DPB a 
zejména na nadměrnou velikost DPB.  

 Přínos standardu: 

 snížení ztráty půdy vodní erozí 

 dělený osevní postup dále pomáhá plodinám lépe 
vzdorovat dopadům sucha a je prevencí vzniku 
povodní 

 příznivější struktura krajiny 

 možnost zadržování vody na zemědělských 
pozemcích 

 přibývání ekostabilizačních prvků.  
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cC – OMEZENÍ PLOCHY na 30 ha – od 2020 

 DZES 7 d – maximální plocha plodiny 30 ha  

  posuzovány budou 2 varianty 

 Plochy s ochranným pásem o min. šíři 22 m 
(pícniny, víceleté pícniny a trávy) 

 Nejbližší plocha stejné plodiny může být ve 
vzdálenosti od 110 m  

 Kontrolované období je vázáno na hlavní plodinu – 
vegetační období od 1. června do 31. srpna (jako 
diverzifikace u greeningu) 

 Toto omezení se nevztahuje na N – vázající plodiny 

 Účinnost odložena od 1. ledna 2020. 
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 cC – OMEZENÍ PLOCHY na 30 ha – od 2020 

 Standard se vztahuje pouze na DPB s kulturou R, 
které jsou v LPIS vymezeny jako erozně ohrožené  
– SEO i MEO (záložka nová eroze od 1. 1. 2019)  

 vztahuje se k celé ploše DPB – tzn. díváme se na 
vrstvu, kde jsou celé díly půdních bloků buď  žluté 
nebo červené 

 kontrolním období je od 1. června do 31. srpna 
daného roku (viz.              § 9 NV 50/2015 Sb.), 
tj. posuzuje se hlavní plodina 

 souvislá plocha se vyhodnocuje v rámci DPB, tzn. 
nezapočítává              se plodina, která se nachází 
na jiném DPB 
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Možnosti plnění standardu DZES 7 d) 

   

 



NV 75/2015 Sb.  - AEKO 

 Biopásy §21 

 Krmné / nektarodárné biopásy        670/ 591 
EUR/ha 

 Minimální výměra pro zařazení             2 ha   

 Parametry   šířka 6-24 m,  délka min. 30m 

 Při okraji i uvnitř DPB, 50 m od silnic I. a II. 
třídy, jiného BP 

 Nehnojené , neošetřované 

 Krmný – založí do 15.6., směs – míchací protokol 

 Ponechá do 15.3.  (LPIS  31.3.) 

 Nektarodárný – jedenkrát se obnovuje 

 

V letošním roce  se lze do opatření zařadit 



Zemědělské obhospodařování 

 Doplnění textu § 7 – zemědělské obhospodařování: 

 trvalé travní porosty a travní porosty: provedení 
pastvy včetně likvidace nedopasků (mimo DPB s průměrnou 
sklonitostí nad 10o) v termínu do 31. července příslušného 
kalendářního roku nebo provedení seče a odklizení biomasy 
z pozemku v termínu do 31. července příslušného 
kalendářního roku, pokud není pro daný díl půdního bloku 
stanoveno jinak (např.: AEKO, ponechání nepokosené 
plochy v OTP, obnova travního porostu dle zákona o 
zemědělství) 

 standardní orná půda: provádění obvyklých 
agrotechnických činností zajištujících pěstování plodin 



SAPS a GREENING 

 Na zemědělskou půdu, která je vedena v LPIS 
ode dne podání žádosti do 31.8.2019 na žadatele 

 Musí dodržovat celý kalendářní rok podmínky 
cross-compliance 

 Musí vykázat v JŽ veškerou zemědělskou půdu, 
která je na něj vedena v LPIS ke dni podání 
žádosti 

 Minimální výměra 1 ha z.p. 

 Z.p. musí být zemědělsky obhospodařována 



GREENING 

 DIVERZIFIKACE PLODIN 
Základní podmínka je odvozena od počtu hektarů ORNÉ 

PŮDY žadatele v LPIS 

 10 – 30 ha orné půdy 

- musí pěstovat min. 2 plodiny a zároveň 

- hlavní plodina nezabere více než 75 % orné půdy 

 více než 30 ha orné půdy 

- musí pěstovat minimálně 3 plodiny 

- hlavní plodina nezabere více než 75 % orné půdy a zároveň 

- dvě hlavní plodiny nezaberou více než 95 % orné půdy 

 

Orná půda: standardní orná půda (R) , úhor (U), tráva 
na orné půdě (G) 

 



GREENING – Diverzifikace plodin – se nevztahuje 

na žadatele: 

 jehož plocha orné půdy v LPIS činí méně než 10 ha 

 pokud pěstuje na více než 75 % orné půdy trávu nebo 
jiné bylinné pícniny a luskoviny , případně jde o půdu 
ponechanou ladem (U) nebo jsou tyto způsoby 
kombinovány 

  pokud trvalé travní porosty (T) v kombinaci s travami 
a bylinnými pícninami (R,G) představují více než 75 
% zemědělské plochy 

 plní na všech svých pozemcích podmínky 
ekologického zemědělství 



Povinné zákresy plodin   2019 

  § 9 – nově zavedena povinnost připojit k 
žádosti o poskytnutí PP zákres plochy plodiny na 
DPB 

  Platí pouze pro žadatele, kteří mají povinnost 
plnit diverzifikaci plodin 

  Zákres doložen na ortofoto snímku 

  Povinnost plyne ze zpřesnění monitorovacích 
systémů 

 

  Výhoda zavedené povinnosti: plynulý přechod 
na SZP 2020+ 
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Uživatel má kompletní evidenci osevu na PF v zem. 
parcelách včetně zákresů = značka „ideál“ 

• Po vytvoření sady provedeme Import z PF – veškeré zákresy se přetáhnou 

• Systém provede kontrolu na toleranci a případnou absenci zákresu 

• Tolerance zákresu se vždy počítá vůči výměře deklarovaného pozemku ! 

 

 

 

 

 

Deklarovaná vým. pozemku Tolerance 

Menší než 1 ha včetně  +- 0,05 ha  

1 ha až 10 ha včetně  +-5% z výměry dekl. pozemku 

Nad 10 ha  +- 0,5 ha 



GREENING – ZACHOVÁNÍ VÝMĚRY TTP 

 udržení poměru trvalých travních porostů vůči zemědělské ploše v 
daném roce - poměr nesmí v rámci celé ČR klesnout o více 
než 5 % v porovnání s referenčním poměrem 

 ENVIRONMENTÁLNĚ CITLIVÉ PLOCHY 
 oblasti Natura 2000 

 1. zóna CHKO a NP 

  národních přírodních památek, národních přírodních rezervací, přírodních 
rezervací a 

 přírodních památek 

  ve vzdálenosti do 12 m od vodního útvaru 

  silně erozně ohrožené 

  podmáčenné a rašelinné louky 

  v III. aplikačním pásmu nitrátově zranitelných oblastí 

 

Sledovat  mapu v LPIS 



GREENING – plocha v ekologickém zájmu - EFA 

PRVKY EFA – žadatelé nad 15 ha orné půdy 

  Úhor využívaný v ekologickém zájmu(1,0) 

  Krajinné prvky v ekologickém zájmu (1,0-2,0) 

  Ochranné pásy (1,5) 

  Plochy s rychle rostoucími dřevinami (0,5) 

  Zalesněné plochy (1,0) 

  Plochy s meziplodinami (0,3) 

  Plochy s plodinami, které vážou dusík (1,0) 

  Medonosný úhor využívaný v eko. zájmu  ( 1,5)  



Novinky pro rok 2019 

 Medonosný úhor – směs nejméně tří 
vyjmenovaných plodin, žádný z druhů nepřekročí 
80 % v porostu, souvislý porost  od 1.6. do 
15.7., zákaz hnojení a produkce 

 Dusík vázající plodiny – zákaz použití POR od 
výsevu do sklizně, evidence data výsevu a 
sklizně,  stále platí že po sklizni je povinnost 
založit ozimou plodinu do 31.10.  nebo ponechat 
porost VP 

 Vypuštěna podmínka založení ozimu u posledního 
roku úhoru. 

 



Meziplodiny 

 povinnost alespoň 8 týdnů trvání a zákaz POR 

 úprava období „údržby“ 
  letní varianta: od 31.7. do 24.9.  

  ozimá varianta: od 6.9.  do 31.10. 

  podsevy: musí být po sklizni krycí plodiny  od 1.8. do 24.9. 

 zákaz použití POR pouze ve stanoveném minimálním 
období 

 zákaz POR, které jsou povoleny v rámci ekologického 
zemědělství 

 rozšíření seznamu o podsev luskovin – jetel luční, komonice 
bílá, štírovník růžkatý 

 rozšíření seznamu o meziplodin - jetel šípovitý, svazenka 
shloučená 

 pro osiva platí zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby 
pěstovaných rostlin a zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám 
rostlin, kde je přesně stanovena povinnost používat certifikovaná osiva 
registrovaných odrůd a jsou stanoveny výjimky pro vybrané druhy, u 
kterých je možno použít farmářské osivo.  

 



Na co si dát v greeningu pozor 

 Úhor – evidence U v LPIS od 1. 1. 2019 

 Užívání pozemku - kontrolní období delší než 31. 8. 

 Deklarace plodin, deklarace EFA prvku 

 Porost na pozemku – nezapomenout na možnosti 

     změnové žádosti nebo vyšší moc 

 Environmentálně citlivé travní porosty ECP 

- „rozorávky“ 

 evidenční změny 

 reálná přeměna pozemku na jinou kulturu 

 týká se pouze T, kulturu G lze přeměnit kdykoliv 



Změna Jednotné žádosti - deklarace EFA POZOR 

NOVINKA!!!  

 Nově může žadatel doplnit do deklarace EFA o DPB s EFA prvkem do 
31.5.2019 neomezeně (do sdělení nesrovnalosti nebo do 
zahájení/oznámení kontroly na místě, která našla nesrovnalost).  

 

 Od 1.6.2019 lze do deklarace EFA doplnit DPB s EFA prvkem pouze 
v případě, pokud žadatel plnil podmínku EFA (vyčlenění 5 % v 
rámci EFA) už při podání Jednotné žádosti.  

 Stejně to platí i pro navýšená výměry stávajícího EFA prvku.  

 Zároveň je možné provádět změny u prvků EFA do sdělení nesrovnalosti 
nebo do zahájení/oznámení kontroly na místě a současně do začátku 
kontrolního období pro daný prvek (platí pro ochranný pás, 
meziplodiny a plodiny vázající dusík):  

 Začátky kontrolních období pro EFA prvky:  

 1) Ochranný pás: od 1.6. (souvislý porost)  

 2) Meziplodiny: letní – 31.7. (vysetí)  

 ozimá – 6.9. (vysetí)  

 3) PVN  - 1.6. (pokryv) 



Další platby v rámci JŽ 

 Produkce konzumních brambor - k datu podání žádosti dodat 
účetní doklady za dodanou sadbu a uznávací list (min. 2 t),  

    V případě, že žadatel má vlastní sadbu, doloží interní účetní 
doklad (např. skladové karty, faktura za licenční poplatky),  

 Produkce cukrové řepy - k JŽ přiložit: 

 - faktury za osivo cukrové řepy ( 0,8 VJ/ha) 

 - kopii smlouvy se zpracovatelem 

 Bílkovinné plodiny - v období minimálně od 1. června do 15. 
července (pokryv) 

 Není vazba na VDJ,  lze žádat nejen na směsi bílkovinných plodin s 
obilovinami (kde zastoupení bílkovinných plodin činí více než 50 % této 
směsi), ale i na směsi vyjmenovaných bílkovinných plodin 

 Chov telete masného typu - masná telata, která se narodila na 
hospodářství žadatele v období od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019 

matkou telete chovaná v nedojeném systému 

seznam telat masného typu  - kontrola před tvorbou předtisků v IZR 

 



Další platby v rámci JŽ 

 Chov bahnice nebo chov kozy - od 15. 5. do 11. 9. 2018 

seznam bahnic/koz, pasených na travních porostech 

     vést pastevní denník 

 

PVP 

 Platba na zemědělskou půdu 

 Platba na chmel 

 Platba na brambory pro výrobu škrobu 

 Platba na přežvýkavce 

 Platba na chov ovcí, popřípadě chov koz 

 Platba na chov krav bez tržní produkce mléka 

 

Nově období od 15. června do 15. srpna 



AEKO Hlavní změny pro rok 2019 

Změny v provádění podopatření OTP 

    Od roku 2018 bude možné využít výjimku pro neponechání nepokosených 

ploch na dílech půdních bloků nad 12 ha z důvodu provádění obnovy 
trvalého travního porostu pouze v případě, že bude obnova v LPIS 
nahlášena nejpozději k datu podání žádosti o dotaci pro daný rok. Pokud 
bude obnova nahlášena po datu podání žádosti o dotaci, pak nebude 
možné tuto výjimku využít.  H1  seč do 31.8. 

 Změny v provádění titulu Ochrana chřástala polního 

    Nově je možné na základě souhlasného stanoviska místně příslušného 

orgánu ochrany přírody provádět příkrm na plochách zařazených do tohoto 
titulu. Provádění příkrmu bez vydaného souhlasného stanoviska bude 
nadále považováno za nesplnění podmínky. 

 Změny v provádění titulu Druhově bohaté pastviny 

     Na základě souhlasného stanoviska orgánu ochrany přírody lze snížit limit 
minimálního přívodu dusíku pastvou hospodářských zvířat. Limit může být 
orgánem ochrany přírody libovolně snížen, a to až na 0kg dusíku 

 Biopásy  - Nově bude možné biopásy zapravovat do půdy již od 16. 

března.  Termín pro založení biopásu, 15. června 





HLAVNÍ ZMĚNY V AEKO PRO ROK 
2019 

Změna posuzování navýšení výměry 
DPB v pátém roce závazku 

Nebude považováno za navýšení zařazené 
výměry, 

bez vzniku nového pětiletého závazku, 

zařazení nového DPB – nadále považováno za 
navýšení zařazené výměry = zařazení na nové 
5-leté období 

2015     + nový DPB = 2023 

 



NOVELA AEKO 
HLAVNÍ ZMĚNY V AEKO PRO ROK 

2019 

Změny v IPO a IPZaJ:  

Povinné dokládání výsledků rozborů půdy i produkce na SZIF 

do 31. ledna následujícího roku, 

snížení dotace o 3 % nebo vyřazení – doložení do 15.2 nebo ne, 

reakce na audit EU. 

Sledování škodlivých organismů  

lze používat meteostanici vyhodnocující efektivní sumy teplot, 

od zahájení sezóny (1.3.) do dosažení „prahové hodnoty“, 

po dosažení prahové hodnoty „klasický monitoring“. 



NOVELA AEKO 
HLAVNÍ ZMĚNY V AEKO PRO ROK 

2019 

Změny v IPZaJ:  

Povinné dokládání karty DPB na SZIF, 

do 31. ledna následujícího roku, 

snížení dotace o 3 % nebo 25 % – doložení do 15.2 nebo ne. 



NOVELA AEKO 
HLAVNÍ ZMĚNY V AEKO PRO ROK 

2019 

Změny v IPO:  

Výměra převládajícího pěstovaného druhu zafixována ke dni podání 
JŽ, 

zjednodušení pro určení odběru vzorků ovoce, 

ověřováno SZIF při FKNM. 

 



NOVELA AEKO 
HLAVNÍ ZMĚNY V AEKO PRO ROK 

2019 

Změny v OTP:  

Přerušení pastvy do 29 dnů = kontinuální 
pastva. 

Seč/pastvu lze posunout „dopředu“ 

se souhlasem OOP, 

bez souhlasu = nesplnění podmínky 
min. zemědělských činností. 



NOVELA AEKO 
HLAVNÍ ZMĚNY V AEKO PRO ROK 

2019 

Změny v Biopásech:  

Maximální rozloha biopásu na DPB zvýšena na 
40 %, 

na zbytku DPB nesmí být pěstována 
totožná směs jakou je založen biopás, 

podélné přerušení biopásu na méně jak 
50 m (vjezd na pole) není porušení. 



AEKO upozornění 

 Sledovat vymezení ENVIRO 

 

 

 Letos naposledy možnost se zařadit na 5 
let 

 

 Sledovat intenzitu chovu na pasených 
stájích 



NOVELA EZ  
HLAVNÍ ZMĚNY V EZ PRO ROK 2019  

Změny v sadech 

Sledování škodlivých organismů  

lze používat meteostanici vyhodnocující efektivní 
sumy teplot, 

od zahájení sezóny (1.3.) do dosažení „prahové 
hodnoty“, 

po dosažení prahové hodnoty „klasický 
monitoring“. 

 

Zrušena povinnost zákresu umístění technických 
zařízení pro sledování meteorologických prvků.  



NOVELA EZ  
HLAVNÍ ZMĚNY V EZ PRO ROK 2019  

Změny na TTP 

Přerušení pastvy do 29 dnů = kontinuální pastva. 

Pozor na vazbu na AEKO – OTP! 



Ekologické zemědělství 

 

 Jinak opatření beze změn 

 Častou chybou je neregistrování 
hospodářství nebo druhu zvířat v EZ 

 V případě  změny G na T se nepodává 
změnová žádost !!!! 

 

 



ANC 

 FAREMNÍ SYSTÉMY 

 

 Dva typy faremních systémů: 

– převažující rostlinná výroba (< 0,3 VDJ/ha zemědělské půdy), 

– převažující živočišná výroba (≥ 0,3 VDJ/ha z.p.) 

 

 Intenzita počítána: 

– průměrem za celý rok předcházející podání žádosti a 

– za období 1. 6. – 30. 9. roku, na který se žádost podává 

 

 Započítávaná zvířata: skot, ovce, kozy a koně 

 

 Aplikují se ve všech typech ANC – horských, ostatních i 
specifických ANC. 



NOVELA ANC 
HLAVNÍ ZMĚNY V ANC PRO ROK 

2019 

Změna posuzování výrobního zaměření 

Pro žadatele postižené suchem. 

Pro žádosti 2019 posuzována ICH: 

průměr za období 1.1. až 30.9. 2018, 

aktuální denní v období 1.6 až 30.9. 2019. 

Nutné zaškrtnout v předtisku políčko. 

Žádosti 2020 posuzována ICH: 

průměr za období 1.5. až 31.12. 2019, 

aktuální denní v období 1.6. až 30.9. 2020. 

 



Jednotná žádost 2019 

 Do 15.5.2019 

 Elektronicky  s potvrzením o podání 

 Elektronicky s potvrzením o přijetí 

 

 Metodiky a návody  na Portálu farmáře 

 

 Mapy -  ponížit výměry o dočasné prvky a 
plochy  

 Deklarovat  osevní postup 

 



Informační zdroje 

www.eagri.cz 

www.szif.cz 

 

www.mskis.cz 



Plánované  semináře 

 16.4.2019 -  Opava   - JŽ – aula 

 

u počítačů   -   PF příprava žádosti 

 17.4.2019 – Nový Jíčín   

 18.4.2019 – Opava  

 24.4.2019 – Frýdek-Místek 

 25.4.2019 – Město Albrechtice 

 Zelená nafta  - 16.5. Bruntál 
 22.5. Frýdek-Místek 

 21.5.  Opava 

 30.5.  Nový Jíčín 



Děkuji za pozornost! 
 

Ing. Odstrčil Martin, mobil: 604 584 303  


